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NOWE PRODUKTY

2018

Z bogactwa ekologicznych receptur Insight Man wyłania się nowy produkt: 

mydło do golenia. Preparat, który pozwala usunąć nawet najgrubszy 

i najtwardszy zarost dzięki formule bogatej w składniki aktywne o 

właściwościach emolientowych: zmiękcza włosy, nawilża oraz chroni skórę 

podczas golenia.



kod: IMA144  wielkość opakowania: 125 g

MYDŁO DO GOLENIA – 125 g

+  Organiczny wyciąg z daktyli – odżywia i dodaje elastyczności 

+  Organiczny wyciąg z kozieradki – działa przeciwzapalnie i tonizująco

+  Organiczny sok z aloesu – koi i nawilża 

Receptura opatrzona certyfikatem COSMOS NATURAL sprawia, że produkt ten jest idealny nawet 

dla najbardziej wrażliwej skóry: zawiera sok z aloesu o działaniu kojącym i łagodzącym, doskonały 

do skóry delikatnej ze skłonnością do zaczerwienień.

Sposób użycia: golenie najlepiej wykonywać rano, po przemyciu twarzy ciepłą wodą w celu 

otwarcia porów i zmniejszenia ryzyka wystąpienia podrażnień. Zwilżyć pędzel ciepłą wodą  

i pocierać powierzchnię mydła okrężnymi ruchami, aby wytworzyć miękką pianę. Rozprowa-

-dzić pianę na zaroście i przystąpić do golenia. 

MYDŁO DO GOLENIA



+  Certyfikat

  COSMOS NATURAL

Certyfikat Cosmos Natural nadawany jest wy-

robom o wysokiej zawartości składników po-

chodzenia naturalnego, których lista podana 

jest na opakowaniu produktu gotowego.

+  Testowane  

  na obecność niklu 

Podobnie jak cała linia produktów Insight 

Man, mydło do golenia jest testowane na 

obecność niklu, którego zawartość nie prze-

kracza 0,5 PPM.

+  Testowane dermatologicznie 

  na skórze wrażliwej

Aby zagwarantować wysoką tolerancję recep-

tury, produkt gotowy został przetestowany 

dermatologicznie na skórze wrażliwej.

+  Substancje zapachowe pochodzenia  

  naturalnego

Zapach mydła różni się od zapachu pozosta-

łych produktów z linii Insight Man i pochodzi 

w 100% z natury.

MYDŁO DO GOLENIA



kod:  PMIN060 kod:  PMIN060

PĘDZEL DO GOLENIA 

Pędzel z syntetycznego włosia, z ergonomiczną 

rączką wykonaną z drewna ovangkol, 

zapakowany w pudełko wyprodukowane 

z papieru opatrzonego certyfikatem FSC. 

Opakowanie zbiorcze zawiera 12 szt.  

Gwarantuje doskonałe rezultaty golenia — 

błyskawicznie przemienia mydło w kremową  

i gęstą pianę, a następnie delikatnie rozpro-

wadza ją na twarzy. 

WYKONANY W 100% WE WŁOSZECH. 

PUDEŁKO NA MYDŁO 

Poręczne aluminiowe opakowanie na my-

dło Insight Man: doskonałe rozwiązanie dla 

sprzedawców detalicznych oraz dla salonów 

poszukujących funkcjonalnych i niezbędnych 

rozwiązań. Każde pudełko zapakowane jest 

w torbę z tworzywa sztucznego. W opakowa-

niu zbiorczym znajduje się 12 sztuk.

PĘDZEL DO GOLENIA I PUDEŁKO NA MYDŁO



OPAKOWANIE ŚWIADCZY O NAS

Opakowanie tradycyjnie stanowi fundamentalną część ekologicznego projektu Insight i jest 

spójne ze stosowanymi przez nas recepturami.

EKOLOGICZNE OPAKOWANIE

Mydło owijane jest w folię PLA (polimer pochodze-

nia roślinnego), a następnie pakowane do pudełka 

wykonanego z papieru opatrzonego certyfikatem 

FSC. Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

Pędzel z włosiem syntetycznym i rączką 

wykonaną z drewna ovangkol jest zapakowany  

w pudełko wyprodukowane z papieru opatrzonego 

certyfikatem FSC. Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

Pudełko na mydło jest wykonane z aluminium.

Opakowanie zbiorcze:12 szt.
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